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Litadýrð og frumleg 
hönnun sést nú á fótum 
leikmanna NBA-deildar-
innar sem skemmta sér 
hið besta við að vera 
skrautlegir til fótanna á 
vinsælasta körfubolta-
sviði heims.   ➛4
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Þær Sara Ísabella Guðmundsdóttir og Fanney Bjarkadóttir verslunarstjóri taka vel á móti gestum SPORT24. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það borgar 
sig að líta inn 
hjá SPORT24 
Í SPORT24 er eitt mesta úrval landsins af 
vönduðum íþróttavörum á hagstæðu 
verði. Fyrsta verslunin var opnuð í fyrra 
og eru þær nú þrjár talsins. Fanney 
Bjarkadóttir verslunarstjóri, segir mót-
tökurnar hafa verið vonum framar.  ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega um�öllun um 
málefni líðandi stundar.



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Eitt ár er liðið frá því að íþrótta-
vöruverslunin SPORT24 opn-
aði sína fyrstu verslun hér á 

landi við Sundaborg 1 í Reykjavík. 
Fyrir mánuði var þriðja verslun 
fyrirtækisins opnuð í Garðabæ 
en fyrirtækið opnaði verslun á 
Akureyri í febrúar. Fanney segir 
SPORT24 vera umsvifamesta 
söluaðila íþróttavara í Danmörku, 
með mikinn fjölda verslana undir 
sínum hatti. „Þrátt fyrir að vöru-
merkið sé ekki mjög þekkt hér á 
landi er SPORT24 stærsti seljandi 
íþróttavara í Danmörku en þar 
rekur fyrirtækið 186 verslanir vítt 
og breitt um landið.

Forstjóri fyrirtækisins heitir 
Henrik Bruun og starfaði áður hjá 
Intersport. Fyrirtækið var stofnað 
árið 2012 á grunni fjölda íþrótta-
vöruverslana að því er fram kemur 
í Berlingske en höfuðstöðvar fyrir-
tækisins eru í Silkeborg,“ útskýrir 
Fanney. Þá sé fyrirtækið búið að 
vera að færa út kvíarnar jafnt og 
þétt. „Árið 2016 keypti SPORT24 
verslanir Sportigan og sænsku 
íþróttavöruverslunina Stadium og 
er því óhætt að segja að fyrirtækið 
hafi verið í mikilli sókn á undan-
förnum árum en í fyrra störfuðu 
yfir 1.000 manns hjá fyrirtækinu.“

Afar hörð samkeppni
Fanney segir vissar áskoranir 
óneitanlega fylgja rekstri verslana 
af þessu tagi, ekki síst hvað varðar 
samkeppni við netverslanir. 
„Rekstrarumhverfi íþróttavöru-
verslana hefur aftur á móti verið 
afar krefjandi undanfarin ár, einna 
helst þegar kemur að samkeppni 
við stórar netverslanir.“

Staðsetning verslana sé einnig 
brýnt viðfangsefni. „Þá er einnig 
hart barist um bestu verslunar-
staðsetningarnar og samkeppnin 
er mikil en SPORT24 er í dag til 
að mynda orðið umfangsmeira á 
dönskum markaði heldur en helsti 
keppinauturinn, Sportmaster,“ 
segir Fanney. Hún segir viðtök-
urnar við versluninni hér á landi 
hafa verið framar öllum vonum 
og að sala hafi verið vel fram yfir 
áætlanir á þessu ári.

Opnun fyrstu verslunarinnar 
hafi því í sjálfu sér verið ákveðið 
tilraunaverkefni fyrst um sinn. 
„Við opnuðum fyrst niðri í Sunda-
borg til að prófa konseptið. Hvern-
ig f lutningaleiðirnar myndu virka 
og hvernig tölvukerfin myndu 
tala saman. Það er hæpið að fara í 
einhverja risafjárfestingu ef bak-
landið er ekki 100%. Það var hug-
myndin með þessari búð,“ segir 
Fanney en verslunin hér á landi er 
beintengd við pantanakerfið hjá 
SPORT24 úti í Danmörku.

Þetta fyrirkomulag hefur hag-
stæð áhrif á starfsemi fyrirtækis-
ins og gerir því kleift að bjóða upp 
á öll helstu merkin, með minni 
fyrirhöfn en ella. „Það hefur 
gríðarlega hagræðingu í för með 
sér fyrir okkar rekstur. Það fækkar 
utanlandsferðum hjá okkur og við 
fáum öll merkin í gegnum einn 
aðila,“ segir Fanney en fyrirtækið 
selur fjölda þekktra vörumerkja á 
borð við Nike, Hummel, Adidas , 
Puma, Speedo og Champion ásamt 
mörgum fleirum.

Frábært fyrir fjölskylduna
Ásamt því að selja útivistarfatnað 
fyrir unga sem aldna, úlpur, snjó-
buxur og kuldagalla, leggur fyrir-
tækið einnig mikla áherslu á sölu 
almennra íþróttavara fyrir börn. 
„Það var það sem vantaði hingað 
til lands eftir að Intersport lokaði,“ 
segir Fanney, en Intersport var 
lokað sumarið 2017. Það sé áríð-
andi að fjölskyldur hér á landi hafi 
valmöguleika á borð við þennan, 
þar sem hægt sé að festa kaup á 

Sara Ísabella og Fanney Bjarkadóttir, verslunarstjóri, segja móttökur verslunarinnar hafa verið vonum framar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í SPORT24 er gott úrval af barnafötum á góðu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Íþróttaskórnir fást í SPORT24. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINKSkór fyrir alla fjölskylduna. Sjón er sögu ríkari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í SPORT24 eru útivistarföt á alla fjölskylduna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nýjasta  verslun SPORT24 er til húsa í Miðhrauni 2. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

íþrótta- og útivistarfatnaði fyrir 
ört vaxandi börn á sanngjörnu 
verði. „Við leggjum mikla áherslu 
á að öll fjölskyldan geti komið og 
fundið eitthvað fyrir alla.“

Fanney segir SPORT24 taka sér-
staklega vel á móti fjölskyldum og 
að öll umgjörð í kringum verslan-
irnar bæði einfaldi innkaupin og 
dragi úr óþarfa kostnaði. „Það er 
ekkert hlaupið að því að fara með 
3-4 börn í verslunarmiðstöðvar,“ 
segir hún. „Eitt af því sem við-
skiptavinir hafa verið ánægðir 
með, fyrir utan gott aðgengi og 
annað slíkt, er að það er ekkert 
annað í umhverfinu sem truflar og 
því lítið mál að taka börnin með.“

SPORT24 býður einnig upp á 
merkingar á fatnaði, til dæmis 
fyrir íþróttafélög og þá er fyrir-
tækið einnig með „outlet“-verslun 
innan nýrrar verslunar fyrir-
tækisins í Garðabæ, í Miðhrauni 
2. Í outlet-versluninni er að finna 
íþróttavörur á 30-80% afslætti allt 
árið um kring. „Það er því tilvalið 
að gera sér ferð og skoða úrvalið,“ 
segir hún. „Við erum alltaf með 
einhver sértilboð í gangi á íþrótta-
vörum. 

Ég mæli líka með að fylgja 
okkur á Facebook undir SPORT24 
Reykjavík , SPORT24Outlet og 
SPORT24 Akureyri. Þá sérð þú 
hvað er í gangi hjá SPORT24.“
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Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.

Í stað þess að mega 
bara klæðast Nike 

get ég nú klætt mig í 
hvaða skó sem er og ég 
verð pottþétt ekki 
uppiskroppa 
með skó.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

NBA-deildin í körfubolta leyf-
ir nú annað leikárið í röð að 
leikmenn klæðist íþrótta-

skóm í hvaða lit og munstri sem er. 
Það hefur sett skemmtilegan blæ á 
bandarísku körfuboltasenuna og 
margir reka upp stór augu þegar 
þeir sjá skrautlegt skótau NBA-
liða í upphafi leiktíðarinnar. Það 
að skærustu stjörnur NBA geti nú 
klæðst æpandi litum og skræpóttu 
munstri eftir eigin höfði á vafa-
laust eftir að hafa áhrif á gjörv-
allan tískuheiminn og aðdáendur 
sportsins um heim allan.

Galopnar skóskápinn
Það var framherjinn PJ Tucker 
hjá Houston Rockets sem 
hleypti þessari nýjung óform-
lega af stað því hann hefur á 
undanförnum árum glatt 
bæði áhorfendur og leik-
menn með því að mæta 
til leiks í fágætum og 
litríkum Nike-skóm. 
Tucker hefur verið 
samningsbundinn 
Nike allan sinn leik-
feril en losnaði undan 
samningnum 1. október 
síðastliðinn. Önnur 
íþróttavörumerki slást 
nú um að fá PJ Tucker til 
liðs við sig en hann hefur 
tekið ákvörðun um að 
njóta þess að vera samnings-
laus næstu mánuði til að geta 
klætt sig í hvaða skó sem er.

„Mig langar að vera frjáls. Nú get 
ég loksins galopnað skóskápinn og 
klæðst hvaða skóm sem hugurinn 
girnist og það mun ég gera á 

Troðið með stæl
Litadýrð og frumleg hönnun sést nú á fótum leikmanna 
NBA-deildarinnar sem skemmta sér hið besta við að vera 
skrautlegir til fótanna á vinsælasta körfuboltasviði heims.

hverjum degi þar til ég skrifa 
undir næsta samning. Ég vil því 
skoða hvert einasta merki til að sjá 
hvað höfðar mest til mín,“ sagði 
Tucker í samtali við fjölmiðilinn 
ESPN.

Ekki alltaf í sömu skónum
Skósafn Tuckers geymir þúsundir 

skópara í stærðinni 47.
„Ég hef aldrei viljað spila í 

einni merkjavöru og vil það 
ekki enn. Ég vil ekki vera alltaf 
í sömu skónum og hef þörf fyrir 

fjölbreytileika. Það er alveg 
möguleiki að spila alla leiktíðina 
án samnings og mér þætti það sko 
alls ekki leiðinlegt. Ég verð heldur 

pottþétt ekki uppiskroppa með 
skó!“ sagði Tucker hinn kátasti.

Í fyrstu leikviku NBA á dög-
unum mætti Tucker í bleikum 
og grænum Vans-strigaskóm 
en með gamla, rauða Kobe 

Bryant-skó frá Adidas til 
vara. Á heimavelli gegn New 
Orleans steig hann inn á völl-
inn í nýjum ólífugrænum og 
svörtum Jordan 6 Retro Travis 

Scott-skóm með Cactus Jack-
þema. „Ég bara varð að mæta 
í Travis 6 áður en einhver 
annar gerði það,“ sagði 
Tucker fyrir leikinn.

Hann leitar logandi 
ljósi að nýjum og gömlum 
körfuboltaskóm hvert 
sem hann fer.

„Í stað þess að mega 
bara klæðast Nike get 
ég nú klætt mig í hvaða 
skó sem er. Ég gat 
loksins farið út í Pharr-
ell N.E.R.D. frá Adidas 
um daginn og þeir 

eru svakalegir. Einir af 
mínum uppáhalds.“

Skótískunni halda engin bönd á leikvöllum NBA þar sem áhorfendur fylgjast grannt með jafnt körfubolta og skóm.

P.J. Tucker í búningi Houston 
Rockets. NORDICPHOTOS/GETTY
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Fleiri litir

BUXUR

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

kr. 7.900.- kr. 9.800.- kr. 12.900.-

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU
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Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Við erum á Facebook

Við fögnum 
Verslunin er 7 ára og bjóðum við

25% afslátt
af öllum vörum!!!

fimmtudag, föstudag og laugardag.







Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Nýju þættirnir, sem eru tíu 
talsins, hefjast árið 1964 
og sýna þrettán ár í lífi 

drottningar. Það gengur ýmis-
legt á í Bretlandi á þessum árum 
þegar breska hagkerfið staðnaði og 
unglingahreyfingar hófu mótmæli 
með tilheyrandi hippatísku og 
bítlamúsík. Í framhaldinu kom upp 
umræða um opinberan kostnað 
af konungsfjölskyldunni. Elísabet 
drottning gaf ekki kost á sér í viðtöl 
við þess konar spurningum og hélt 
sig mikið í Windsor.

Það þykir sterkt útspil hjá Net-
flix að skipta út leikkonum fyrir 
þriðju þáttaröðina og ráða jafn 
öflugan karakter og Oliviu Colman 
sem er margverðlaunuð. Í fyrri 
þáttaröðum var það leikkonan 
Claire Foy sem fór með hluaverk 
drottningar sem þá var ung og 
brothætt. Í þessum þáttum hefur 
hún komið sér upp sterkari skel og 
Olivia Colman þykir minna mikið 
á Elísabetu í útliti.

Olivia fékk Óskarsverðlaun 
fyrir leik sinn í kvikmyndinni The 
Favourite á árinu en í kvikmynd-
inni leikur hún Önnu drottningu 
Englands. Fyrir nokkrum dögum 
var Olivia heiðruð með CBE-
orðu í Buckingham-höll af Önnu 
prinsessu fyrir glæstan leikferil. 
Sumum þykir merkilegt að hún 
skuli heiðruð stuttu fyrir frum-
sýningu The Crown og sömuleiðis 
að drottningin sjálf hafi ekki verið 
viðstödd þegar hún var heiðruð.

Olivia hefur leikið í miklum 
fjölda sjónvarpsþátta og kvik-
mynda á undanförnum árum. 
Eftir að hún vann Óskarsverðlaun 

hefur umboðsmaður hennar 
ekki við að taka á móti 
tilboðum til hennar um 
leik í hinum og þessum 
kvikmyndum. Olivia 
er 45 ára en sagt er að 
ferill hennar hafi farið 
á flug eftir fertugt sem 
er ánægjulegt þar sem 
oft er talað um æsku-
dýrkun í heimi kvik-
myndanna.

Í samtali við tímaritið 
Vogue segir Olivia, sem 
er gift og þriggja barna 
móðir, að það henti henni 
betur núna að hafa svona 
mikið að gera heldur 
en þegar hún var yngri. 
„Það er skrítið að eldri 
leikkonur sem hafa öðlast 
styrk og þroska eru ekki 
jafn vinsælar og þær yngri, reyndar 
fáránlegt,“ segir hún í viðtali við 
blaðið. Olivia var forsíðustúlka 
Vogue í október. Venjan er samt sú 
að blaðið velji frekar ungar, nýjar 
stjörnur á forsíðuna. Olivia er sönn-
un þess að konur á miðjum aldri 
eru gæddar miklum hæfileikum og 
þroska til að árangri í starfi. Þessar 

konur eru áminning til kom-
andi kynslóða kvenna 

um að það er hægt að ná 
langt með því að vera 
maður sjálfur. Olivia 
er algjör snillingur í 
öllu sem hún tekur 

sér fyrir hendur. Hún 
þykir ósköp venjuleg 

kona sem hefur búið 
sér og fjölskyldu sinni 
notalegt heimili með 
fallegum garði í suður-
hluta Lundúna. Hún nýtur 
fjölskyldulífsins og var að 
undirbúa grillveislu þegar 
blaðamaður Vogue hitti 
hana. Eiginmaður hennar 
er Ed Sinclair en þau giftu 
sig 2001.

Þótt Olivia sé oftast 
núna í dramatískum 

hlutverkum byrjaði hún ferilinn á 
gamanleikritum og -þáttum. Má 
þarf nefna Peep Show, Green Wing, 
That Mitchell and Webb Look og 
fleiri. Hún fékk bresku sjónvarps-
verðlaunin sem besta kvengaman-
leikkonan. Síðan hefur hún hlotið 
margvísleg verðlaun, meðal annars 
Golden Globe, Emmy og Óskar.

Olivia Colman í 
gervi drottningar
Netflix mun hefja sýningar á þriðju þáttaröðinni af The 
Crown þann 17. nóvember. Þættirnir hafa notið mikilla 
vinsælda. Óskarsverðlaunaleikkonan Olivia Colman tekur 
við hlutverki Elísabetar drottningar af Claire Foy.

Olivia þykir mjög lík Elísabetu drottningu í þáttunum. Það verður gaman að sjá hvernig tíska þessara ára birtist 
sjónvarpsáhorfandanum en Elísabet hefur alltaf lagt mikið upp úr  klæðaburði sínum og einnig litum.   MYND/NETFLIX  

Olivia Colman 
þykir venjuleg kona 
og hefur ekki látið 

frægðina breyta 
lífi sínu. Hún er 
fjölskyldukona 
sem býr í ósköp 
venjulegri götu í 

London. 

Úr þáttunum The Crown.  Leikkonan klæðist líkt og drottningin í þáttunum.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART BUXUR FYRIR SMART KONUR

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

Styrkleiki felst í valinu

Gæðavara sem endist

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Hrein, falleg húð kórónar útlitið. 
NORDIC PHOTOS/GETTY

Alla dreymir um heilbrigða, 
fallega ásjónu en það 
útheimtir heilbrigðan lífsstíl 

og umhirðu. Hér gefast fimm heil-
ræði fyrir fallega húð:
l  Átta tíma svefn er nauðsynlegur 

til að vera úthvíldur og líta vel 
út. Í svefni slakar líkaminn á og 
vinnur að endurheimt á öllum 
sviðum. Góður nætursvefn 
heldur okkur unglegum, kemur 
í veg fyrir ótímabæra öldrun 
húðar og dökka bauga.

l  Hreyfing og útivist hefur góð 
áhrif á húðina. Heilsurækt af 
öllu tagi eykur blóðflæði um 
líkamann og losar hann við 
eiturefni.

l  Ertu með feita, normal, þurra 
eða blandaða húð? Gættu þess 
að nota dagkrem sem hentar 
húðgerð þinni og veldu húðvörur 
sem eru lausar við skaðleg efni. 
Það sama á við hársápur og hár-
næringu.

l  Mataræði hefur bein áhrif á útlit 
húðar. Ávextir og grænmeti eru 
fæða sem fegrar á meðan sykur, 
salt og feitur matur setur mark 
sitt á húðina. Reyndu að velja 
hollar fæðutegundir, fá þér ávöxt 
í stað snakks og sælgætis og 
árangurinn leynir sér ekki.

l  Vatnsdrykkja gefur húðinni 
ferskan og heilbrigðan blæ. Vatn 
viðheldur raka hennar, skolar 
út eiturefnum og er gott fyrir 
meltinguna. Drekktu sex til átta 
glös á dag.

Skartaðu  
fögru skinni

Nú er hægt að fá 
Star Wars föt á 
vef Levi’s.

Þann 19. desember næstkom-
andi kemur út ný viðbót við 
Star Wars-kvikmyndabálk-

inn, Star Wars: The Rise of Sky-
walker. Í tilefni af útgáfu hennar 
fóru útgáfufyrirtækið Disney 
og kvikmyndagerðarfyrirtækið 
Lucasfilm í samstarf við fatafram-
leiðandann Levi’s og afraksturinn 
er fatalína með Star Wars-þema, 
sem er nú í sölu á vef Levi’s.

Í fatalínunni er ýmsar sígildar 
Levi’s-flíkur í bland við nýtísku-

legri götufatnað í ólíkum litum 
skreytt með alls kyns Star Wars-
myndum og vísunum í frægar 
línur úr kvikmyndunum.

Það er hægt að fá hettupeysur, 
stuttermaboli, gallajakka, galla-
buxur og aukahluti með alls kyns 
skreytingum til að sýna sinn innri 
Star Wars-aðdáanda. Þeir sem vilja 
fjárfesta í Star Wars-flík frá Levi’s 
ættu samt að hafa hraðar hendur, 
því vörurnar eru að seljast upp 
hratt, þrátt fyrir fremur hátt verð.

Star Wars föt frá Levi’s

Bella Hadid með loðhúfuna frá Fendi. 

Fendi kynnti þessa fallega 
loðhúfu sem vetrartísku fyrir 
2019-2020. Húfurnar eru til 

í nokkrum litum og kosta tæpar 
137 þúsund krónur. Þeim sem vilja 
eyða svo miklu í húfu verður ekki 
kalt á eyrunum í vetur. Húfan er 
fallega hönnuð og klæðileg. Einnig 
býður Fendi upp á loðeyrna-
bönd sem kosta rúmar 35 þúsund 
krónur. Vörurnar eru framleiddar 
á Ítalíu og mikið er lagt í gæði. 
Húfan er með leðurbandi með 
fallegri spennu í anda Fendi. Tón-
listarkonan Nicki Minaj hefur 
verið dugleg að kynna Fendi-vörur 
og má sjá myndband með henni 
á síðu fyrirtækisins. Það var ofur-
fyrirsætan Bella Hadid sem sýndi 
húfuna góðu þegar vetrartískan 
Fendi var kynnt fyrir árið 2019-
2020 í Mílanó.

Hlýtt frá Fendi

 10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  7 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Tilboð eða tímagjald. Uppl. í s: 778 
0100.

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. íbúð, 
langtímaleiga. Vesturbær Kóp. 
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf 
ekki nauðsynlegt, 
íslenskukunnátta,hreint 
sakavottorð. Uppl.s:8999288 

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Auglýsing um Skipulags-
mál í Skaftárhreppi

Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu: 

Breyting á aðalskipulagi – þétting byggðar á 
Kirkjubæjarklaustri 
Um er að ræða verulega breytingu á aðalskipulaginu þar 
sem lögð er til breyting á texta í greinargerð í kafla 3.1 
íbúðasvæði en ekki er gerð breyting á aðalskipulagsupp-
drætti. 
Um er að ræða fjölgun íbúða úr 19 í 38 á þegar skilgreindu 
íbúðarsvæði ÍB-2, Skerjavellir, Skriðuvellir og Klaustur-
vegur.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

Deiliskipulag – þétting byggðar – Preststún.
Um er að ræða deiliskipulag á Kirkjubæjarklaustri á svæði 
sem skilgreint er sem íbúðabyggð (ÍB-2) í Aðalskipulagi 
Skaftárhrepps 2010-2022. Svæðið er á um 0,4 ha landsvæði 
ofan Klausturvegar gengt Kirkjubæjarskóla. Um er að ræða 
4 einbýlishúsalóðir og 2 parhúsalóðir. 

Deiliskipulag – þétting byggðar – Læknisreitur.
Um er að ræða deiliskipulag á Kirkjubæjarklaustri á svæði 
sem skilgreint er sem íbúðabyggð (ÍB-2) og opinber þjónusta 
(S-4) í Aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022. Svæðið er 
á um 1,23 ha landsvæði ofan Skriðuvalla og er að mestum 
hluta óbyggt en innan svæðisins er Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands og eitt íbúðarhús/læknisbústaður.  Um er að 
ræða lóðir fyrir; 
6 einbýli á 1-2 hæðum, 1 parhús, og 3ja íbúða raðhús.  

Deiliskipulag – Flaga II, land í Skaftárhreppi. 
Deiliskipulagið tekur til lóðar með landnúmer 176602, Flaga 
II land í Skaftárhreppi. Heildarstærð deiliskipulagssvæðisins 
er 1,4 ha. Deiliskipulagið tekur til íbúðarhúss, geymslu, 
ferðaþjónustuhúsa og bílastæða. Í aðalskipulagi Skaftár-
hrepps 2010-2022 er svæðið skilgreint sem verslunar- og 
þjónustusvæði í deifbýli, V4 þar sem íbúðarhús er nýtt fyrir 
ferðaþjónustu.

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsbreytingu:

Deiliskipulagsbreyting – Hæðargarður, minnkun 
frístundabyggðar.
Deiliskipulagið er minnkað og tekið er út opið og óbyggt 
svæði og sjö frístundalóðir, M1,M2,M3,M4,M5,M6 og M7. 
Svæðið sem tekið er út er um 8 ha. 

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og 
með fimmtudeginum 7.nóv. til og með 19.des. 2019.   
Tillögurnar eru til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps,  
www.klaustur.is.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar.

Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Save the Children á Íslandi
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LUMAR ÞÚ Á
STÓRFRÉTT?

Sendu okkur þá fréttaskot í gegnum frettabladid.is. 

Þú �nnur hlekkinn undir blaði dagsins eða á slóðinni 
www.frettabladid.is/frettaskot.

Greiðum 5.000 kr. fyrir fréttina ef hún birtist í 
Fréttablaðinu og 10.000 kr. ef hún birtist á forsíðu blaðsins!

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS
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